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LYHYET PERUSTELUT

Komissio julkaisi 23. tammikuuta 2008 ehdotuksensa siitä, miten kasvihuonekaasujen 
päästöjä on vähennettävä jäsenvaltioissa tulevina vuosina. Kyseessä ovat liikenteen, 
rakennusalan (ennen kaikkea lämmitys ja ilmastointi), palvelujen, pienten teollisuusyritysten, 
maatalouden ja jätetalouden päästöt. Ne muodostavat tällä hetkellä noin 60 % EU:n 
kasvihuonekaasujen kokonaispäästöistä.

On pidettävä tervetulleena, että ehdotuksessa asetetaan kullekin jäsenvaltioille konkreettiset 
tavoitteet, jotka on saavutettava vuoteen 2020 mennessä. Valitettavasti siitä puuttuu yhtä 
kunnianhimoinen toimenpideluettelo vuoden 2020 jälkeistä aikaa varten.

Mitä tämä ehdotus merkitsee EU:n työllisyyspolitiikan kannalta?

Ensimmäiset tutkimukset, kuten esim. se, jonka ovat yhdessä laatineet EGB, ISTAS SDA, 
Syndex ja Wuppertal-Institut, osoittavat, että ilmastomuutoksen aiheuttamien muutosten 
seuraukset vaikuttavat myönteisesti EU:n työllisyystilanteeseen: työpaikkoja voidaan luoda 
enemmän ja ne edellyttävät ammattitaitoa.

Seuraukset kuitenkin vaihtelevat voimakkaasti talouden alan mukaan sekä alueellisesti. Ennen 
kaikkea Välimeren tuntumassa sijaitsevat alueet kärsivät pohjoisia alueita voimakkaammin 
lämpötilan nousun seurauksista. Ongelmat lisääntyvät erityisesti maatalouden ja matkailun 
alalla. Tällöin tarvitaan rakennemuutosta ja merkittäviä investointeja, jotta pahimmat 
vaikutukset voidaan estää.

Liikenne edellyttää suurimpana hiilidioksidipäästöjen aiheuttajana erityisiä ponnisteluja.
Alalla on erittäin runsaasti potentiaalia, jota on hyödynnettävä määrätietoisesti: tarpeettomia 
kuljetuksia on vähennettävä, eniten energiaa kuluttavaa liikennettä on rajoitettava, ja 
tehokkuutta on lisättävä teknisin ja logistisin keinoin. Tämä tarjoaa myös hyviä 
mahdollisuuksia uusien työpaikkojen luomiseen. Julkisen liikenteen johdonmukainen 
laajentaminen voisi johtaa alalla työpaikkojen määrän nelinkertaistumiseen. Tästä hyötyisivät 
ennen kaikkea paikalliset ja alueelliset talouden rakenteet.

Sama koskee rakennusalaa. Olemassa olevien rakennusten remontointi (parempi eristäminen, 
uusiutuvien energiamuotojen käyttö jne.) ja uusien, energiatehokkaampien rakennusten 
rakentaminen luovat uusia työpaikkoja paikallisella ja alueellisella tasolla.

Ilmastonmuutosta pidetään muihin politiikan aloihin nähden ensisijaisena tavoitteena. Se on 
kaikkine vaikutuksineen kuitenkin myös erittäin monimutkainen aihe. Siksi onkin sitäkin 
tärkeämpää, että ihmiset valmistautuvat kaikilla tasoilla ilmastonmuutoksen aiheuttamiin
muutoksiin. Tarvitaan strategia, jonka yritykset ja työntekijät erityisesti pk-yrityksissä voivat 
parhaiten toteuttaa. Kaikki tarvitsevat kiireellisesti erityisiä koulutus- ja 
jatkokoulutustoimenpiteitä. Dublinin ja Bilbaon EU-virastoja sekä työllisyyden 
seurantakeskusta on nyt voimakkaammin vaadittava antamaan vastauksia lukuisiin avoimiin 
kysymyksiin siitä, mitä käytännön vaikutuksia ilmastonmuutoksella on eri alueilla ja talouden 
eri sektoreilla.
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Ilmastonmuutos muuttaa yhteiskuntaa. Se vaikuttaa voimakkaimmin juuri köyhimpiin 
väestöryhmiin – sekä EU:ssa että kaikkialla maailmassa. Juuri heiltä puuttuvat keinot 
mukautua ilmastonmuutokseen. Korkeat energian hinnat vaikuttavat jo nyt alimpien 
tuloluokkien ihmisten elämään. Nousevat elintarvikkeiden hinnat saattavat voimakkaasti 
pahentaa jo vallitsevia nälänhätiä. Tarvitaan maailmanlaajuinen ponnistus maailman nälkää 
vastaan. Kasvihuonekaasujen päästöjä aiheuttavan energian käytön vähentämisestä aiheutuva 
taakka on jaettava sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla.

Ylituotanto ja epäterve kuluttaminen ns. ensimmäisessä maailmassa paitsi aiheuttavat 
resurssien tuhlausta niin myös vaikuttavat laajalti ilmastojärjestelmään.
Aiheuttamisperiaatteen hengessä tarvitaan siten kaikkien resurssien ja myös 
kasvihuonekaasujen päästöjä aiheuttavien tuotteiden säästeliästä käyttöä.

Energian verotusta on yhdenmukaistettava Euroopan laajuisesti siten, että suositaan vähän 
kasvihuonekaasupäästöjä aiheuttavia talouden muotoja ja verotetaan voimakkaammin paljon 
kasvihuonekaasupäästöjä aiheuttavia tuotteita. Tämä kannustaisi vahvasti kehittämään uusia 
teknologioita ja edistäisi siten korkeatasoisten uusien työpaikkojen syntymistä erityisesti 
vaihtoehtoisten energiamuotojen alalla.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset tunnetaan voimakkaimmin alueilla, jotka jo nyt ovat 
joutuneet kuivuuden ja äärimmäisten sääolojen kohteeksi. Kansainvälinen solidaarisuus on 
yhä kiinteämmin yhteen kasvavassa maailmassa vielä tärkeämpää kuin tähän asti. On 
toistaiseksi avoin kysymys, ovatko CDM-hankkeet (Clean Development Mechanism) tässä 
yhteydessä oikea ratkaisu.

"Maailmanlaajuisen ilmastonmuutosliittouman luominen Euroopan unionin ja 
ilmastonmuutokselle altteimpien köyhien kehitysmaiden välille" on erittäin tervetullutta 
(KOM(207) 540 lopullinen, 18.9.2007).

Köyhimmistä ja ilmastonmuutoksesta erityisesti kärsivistä maista tapahtuva lisääntyvä 
maahanmuutto on sosiaalipoliittisesti räjähdysaltis kysymys, joka koskee sekä maita, joista 
muuttoliike tapahtuu, että maita, joissa suuri muuttopaine aiheuttaa yhteiskunnallisia 
jännitteitä.

TARKISTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä 
seuraavat tarkistukset:
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Tarkistus 1

Ehdotus päätökseksi 
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Velvoitteitaan täyttäessään 
jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin olisi 
otettava huomioon mahdollisuudet ja 
riskit, joita kasvihuonekaasujen päästöjen 
vähentäminen aiheuttaa sosiaalialalla ja 
työllisyyden alalla. Koska ilmastonmuutos 
on otettu huomioon uusissa työllisyyttä 
koskevissa suuntaviivoissa, 
ilmastonmuutokseen mukautumisen olisi 
oltava avainasemassa myös kansallisissa 
toimintasuunnitelmissa. Tämä koskee 
erityisesti työllisyyspolitiikkaa, koulutusta 
ja tutkimusta. Dublinissa toimivaa 
Euroopan elin- ja työolojen 
kehittämissäätiötä ja Bilbaossa toimivaa 
Euroopan työterveys- ja 
työturvallisuusvirastoa sekä Euroopan 
työllisyyden seurantakeskusta olisi 
voimakkaammin vaadittava tukemaan 
tarvittavia mukautuksia analyyseillä ja 
tutkimuksilla.

Perustelu

Dublinin ja Bilbaon eurooppalaisten virastojen sekä työllisyyden seurantakeskuksen mukaan 
ottaminen on erityisen tarpeellista siksi, että ilmastonmuutoksella EU:n sosiaali- ja 
työllisyyspolitiikkaan olevien vaikutusten tutkimuksessa on edelleen suuria aukkoja. Euroopan 
työterveys- ja työturvallisuusvirasto voisi siten tarkastella esim. työterveys- ja 
työturvallisuusalan EU-lainsäädäntöä ilmastosta aiheutuvien muutosten kannalta.
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Tarkistus 2

Ehdotus päätökseksi 
Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 b) Ilmastonmuutoksesta aiheutuvia 
työmarkkinoiden mukautuksia ja 
rakennemuutoksia olisi tuettava 
rakennerahastojen ja erityisesti Euroopan 
sosiaalirahaston ja tarvittaessa Euroopan 
globalisaatiorahaston varoilla ja 
edistämällä sosiaalista vuoropuhelua eri 
tasoilla (alakohtaisesti ja alojen välillä 
sekä alueellisella, kansallisella ja EU:n 
tasolla) sekä luomalla sosiaalisesti 
tasapuoliset edellytykset tukea perus- ja 
jatkokoulutusta sekä yritys- ja 
henkilökohtaista uudelleenkoulutusta.
Nämä toimenpiteet olisi toteutettava 
ehkäisevän lähestymistavan puitteissa ja 
työmarkkinaosapuolten olisi oltava 
osallisina niissä kansallisten tapojen ja 
käytäntöjen mukaisesti.

Tarkistus 3

Ehdotus päätökseksi 
Johdanto-osan 6 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 c) Tavoitteiden saavuttamista 
arvioitaessa ei pidä ottaa huomioon 
ainoastaan päästöjen vähentämistä vaan 
myös työllisyysvaikutukset: olisi myös 
kvalitatiivisesti ja kvantitatiivisesti 
arvioitava työpaikkojen syntyminen tai 
mukauttaminen ja työolosuhteiden 
parantuminen.

Tarkistus 4
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Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että 
niiden toimenpiteet näiden hyvitysten 
ostamiseksi edistävät hankkeiden 
oikeudenmukaista maantieteellistä 
jakautumista ja kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen aikaan 
saamista.

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että 
niiden toimenpiteet näiden hyvitysten 
ostamiseksi asettavat etusijalle 
ympäristöystävälliset ja sosiaalisesti 
kestävät hankkeet, edistävät hankkeiden 
oikeudenmukaista maantieteellistä 
jakautumista ja kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen aikaan 
saamista.
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